
3495 م.ك. مج1

حديثالموضوع3495 م.ك. مج1مخطوط رقم

الفوائد المنتقاة الغرائب الحسان ـ القسم التاسعالعنوان

المخلص ; ابوطاهر محمد بن عبدالرحمن بن العباس ـ 393 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

738 هـتاريخ النسخ

محمد بن شكر الشافعي ـ 753 هـإسم الناسخ

1 ـ 9عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

على النسخة قيود قراءت.المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3495 م.ك. مج2

موعظةالموضوع3495 م.ك. مج2مخطوط رقم

الرقائق والحكايات ـ الجزء العاشر ـالعنوان

خيثمة ; ابو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة الطرابلسي ـ 343 هـ.المؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

738 هـ.تاريخ النسخ

محمد بن شكر الشافعي ـ 753 هـ.إسم الناسخ

10 ـ 14عدد األوراقنسخ ممتازنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3495 م.ك. مج3

حديثالموضوع3495 م.ك. مج3مخطوط رقم

الفوائد المنتقاة الغرائب الحسان ـ القسم االول ـالعنوان

ابن القزويني ;ابوالحسن علي بن عمرو بن محمد بن الحسن الحربي ـ 442 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

738 هـتاريخ النسخ

محمد بن شكر الشافعي ـ 753 هـإسم الناسخ

15 ـ 25عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3495 م.ك. مج4

حديثالموضوع3495 م.ك. مج4مخطوط رقم

االمالي ـ القسم الثاني ـالعنوان

ابن الجراح ;ابوالقاسم عيسى بن علي بن عيسى بن داود ـ 391 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

738 هـتاريخ النسخ

محمد بن شكر الشافعي ـ 753 هـإسم الناسخ

26 ـ 45عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3495 م.ك. مج5

حديثالموضوع3495 م.ك. مج5مخطوط رقم

حديث السلميالعنوان

السلمي ; ابوعبدالرحمن محمد بن الحسين ـ 412 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

738 هـتاريخ النسخ

محمد بن شكر الشافعي ـ 753 هـإسم الناسخ

46 ـ 54عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3495 م.ك. مج6

حديثالموضوع3495 م.ك. مج6مخطوط رقم

حديث ابي الحسن االسديالعنوان

المؤلف
االسدي ; ابوالحسن احمد بن سليمان بن ايوب بن سليمان بن حذلم القاضي ـ القرن ( 4 

) هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

738 هـتاريخ النسخ

محمد بن شكر الشافعي ـ 753 هـإسم الناسخ

55 ـ 56عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3495 م.ك. مج7

حديثالموضوع3495 م.ك. مج7مخطوط رقم

امالي المحاملي ـ القسم الخامس ـالعنوان

المحاملي ; ابو عبداللـه الحسين بـن اسماعيل بـن محمد الضبي البغدادي ـ 330 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

738 هـتاريخ النسخ

محمكد بن شكر الشافعي ـ 753 هـإسم الناسخ

57 ـ 68عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3495 م.ك. مج8

موعظةالموضوع3495 م.ك. مج8مخطوط رقم

صفة المنافق ( ط )العنوان

الفريابي ; ابوبكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض القاضي ـ 301 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

738 هـتاريخ النسخ

محمد بن شكر الشافعي ـ 753 هـإسم الناسخ

69 ـ 83عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

مجموعة من االحاديث واالقوال في النفاق والمنافقينالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3495 م.ك. مج9

حديث + تراجم + تصوفالموضوع3495 م.ك. مج9مخطوط رقم

مشيخة شهاب الدين السهرورديالعنوان

السهروردي ; شهاب الدين عمر بن محمد ـ 632 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

738 هـتاريخ النسخ

محمد بن شكر الشافعي ـ 753 هـإسم الناسخ

84 ـ 94عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3495 م.ك. مج10

حديث + شعرالموضوع3495 م.ك. مج10مخطوط رقم

جزء غالم ثعلبالعنوان

غالم ثعلب ;ابوعمر محمد بن عبدالواحد المطرز الوراق البغدادي ـ 345 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

738 هـتاريخ النسخ

محمد بن شكر الشافعي ـ 753 هـإسم الناسخ

95 ـ 109عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3495 م.ك. مج11

حديثالموضوع3495 م.ك. مج11مخطوط رقم

فوائد ابن حبيبالعنوان

ابن حبيب ; ابوعلي محمد بن القاسم الدمشقي ـ 347 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

738 هـتاريخ النسخ

محمكد بن شكر الشافعي ـ 753 هـإسم الناسخ

110 ـ 115عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3495 م.ك. مج12

أصول حديثالموضوع3495 م.ك. مج12مخطوط رقم

في التسوية بين حدثنا وبين اخبرناالعنوان

الطحاوي ; ابو جعفر احمد بـن محـمد بـن سالمة الحجري االزدي ـ 321 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

738 هـتاريخ النسخ

محمد بن شكر الشافعي ـ 753 هـإسم الناسخ

116 ـ 122عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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